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Abstract 

Due to bilingualism and interaction among languages, all languages experience 

changes at different levels as a result of these language contacts. One of these levels 

is lexicon which has become a source of concern for policy makers and language 

planners more than the other language levels. Therefore, this qualitative study was 

conducted to investigate the plan of replacing the loanwords in high school textbooks 

with the proposed terms by Academy of Persian Language and Literature. To this 

end, in a structured interview, 126 participants, including high school students, 

teachers, college students, and linguists were required to evaluate the necessity of 

implementing the plan, justify its success or failure, and propose suggestions for 

increasing its efficiency. The results of this study indicated that the vast majority of 

participants (97%) did not agree with the implementation of the plan. The reasons 

they gave for their disagreement were confusion in the audience, lack of coordination 

in the use of proposed terms in educational settings, and the international nature of 

technical terms. They also deemed the plan unsuccessful justifying that the audience 

would not use the new terms in their daily communication and that scientific terms 

are international in nature. Based on the findings, it can be concluded that the 

Academy of Persian Language and Literature, while diligently trying to preserve the 

structure of Persian as the language of science, should reformulate the quality and 

quantity of the plan through modifying the principles and criteria for selecting 

technical terms. 
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 چکیده

تغییراتااو   هااازبانتمااامو  ،  هااازبانتعااام ت باای   افاازای   دوزبااای و و  روزافزون    رشدبا  

یکااو از ایاا  .  کنناادومزبااایو در سااطوت می تجااو تجربااه    یهاااتماسایاا     ریتأثرا تحت  

  دغدغااا  منشاااأزباااایو  واژگاااان اسااات کاااه بااای  از ساااط  دی ااار ساااطوت،  یااا 

در ایاا  میااان اساا جاده از  .زبااایو بااوده اساات  یزیربریامااه  در عرصاا  گذاراناساات یس

 یظااراخ  فموضااو   مصااو  بااا واژگااان  آیهاااو یااا جااای زی  کااردن  قرضااو واژگااان

طاارت  وشناساا ب یآس هاادف باااکیجااو   یمایشااو بااا رویکااردپ  ای  پااهوه ِ  ،لذا  شده است.

فرهن ساا ان زبااان و اد   مصااو  بااا واژگااان   ایااهیب وِواژگااان تیصصاا  ونی زیجااا

گرفاات. ماادارس ایااران ایجااام     مقطاام م وسااط  «وشناساا ست یز»  وک ااب درساا   و درفارس

 طاارت ایاا یجاار از میاط ااان  126ساااخ اریاف ه ی اار   بااه ایاا  منظااور در ایاا  مصااا   

 ،وشناسااا ست یز انریااا دب ،وتجربااا   رشااا  ریال حصااا فارغ انآماااوزدای مشااا مر بااار 

پیرامااون و شناساا زبان اساااتیدو  وراپزشااکیو پ وپزشااک ،وشناساا ست یز یاندایشااجو 

 یوهاشاانهادیپو    ایاا  طاارت  موف قی اات یااا عاادم    موف قی اات ، د یاار  ای  طاارتضرورت ایجام  

قاارار گرفاات. ی ااایپ ایاا  پااهوه  یشااان داد   وموردبررساا اجاارای به اار آن    در خصوص

ساا و و ساایاق  اموافااا اجاارای آن باا ( %97) شااویدگانمصا  ه جاقات بااه ب یاا قر ت یاا اکثر

د یاار ایاا    یتاارمهم شااویدگانمصا  ه ازیظاار ی ودیااد. در ک ااب درسااو اجراشااده

در اساا جاده از واژگااان  وعاادم هماااهن ، در میاط ااان میالجاات ایجاااد سااردرگمو

باااودن واژگاااان تیصصاااو بودیاااد.  والمتتااا  یبو  وآموزشااا  هاااایمحیطدر  مصاااو  
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 ۀآن عاادم اساا جاد ۀعماادبااوده اساات و د یاار  موف اایاا  طاارت یااا آیهااا یظاار ازهمچناای  

بااوده اساات. باار  و بااودن واژگااان تیصصااوالمتتاا  یبو  مصااو   یهاااواژهمیاط ااان از 

فرهن ساا ان زبااان و اد  فارسااو ضاام   ی یجااه گرفاات  تااوانوم هااف ااهیاساااس ایاا  

 زبااان عتاام در کشااور عنوانبااهایااه باارای پاسداشاات قااوام زبااان فارسااو تاا   مجد 

میاا ص اصااط  ات تیصصااو در  وناا یگزواژهبااا تاادوی  اصااوا و ضااوابط  ساات یباوم

 .یمایندری و کیف اجرای ای  طرت بازی  کم 

 تمااااس زباااایو،زباااایو،  یزیربریاماااهو، نااا یگزواژهاصاااوا و ضاااوابط  :هاکلیددددواژه

 مصو  جای زینو واژگان، فرهن س ان زبان و اد  فارسو، واژگان  

 مهمقّد. 1

 گااذر دراساات کااه عناصاار آن  ی پویاااادهیااپد ،واباازار ارت اااط  یتاارمهم عنوانزبااان بااه

 ی زیادۀهاازبان. باا بررساو  دناکنومتغییار    ورزبااییغزباایو و    داز عوامار م عاد   م اأثرزمان  

باای  زبااایو  تااأثراتو  ریتااأثهاایز زبااایو در دییااا از کااه بااه ایاا  ی یجااه رسااید  تااوانومدییااا 

عاریاات   ااریدی هااازبانبااه درجاااتو از عناصاار  هااازبانمصااون یمایااده اساات و تمااامو 

 یااام 2«قاارگ گیااری»و بااا عنااوان شناساازبان(. از ایاا  فراینااد در 2009، 1)تاادمر ایاادگرف ه

، 3)ترفارز د ر  گرددوباازمکه بررسو عتماو ایا  پدیاده باه اوایار قارن بیسا م    شودوم  برده

جمتاه   در بسایاری از عناصار از  هاازباندهاد کاه   اوزه یشاان مو   یادر ا  هاوبررس(.  2010

 «گج ماااان»( و 5،2007)م اااراس و سااااکر «دسااا ور و زباااان»(، 2020، 4)یاااوا  «واژگاااان»

. در میااان ایاا  عناصاار، شاویدومظاااهر  «قارگ گیریااده» ( در یقاا  زبااان2014ِ، 6)ایدرساون

 .بیش ری  کثرت و فراوایو را دارد  گیری واژگایوقرگ

گیریااده قرگ بااه غنااای زبااان 7«واژگااان قرضااو»ورود  یظرانصااا ببساایاری از  زعمبااه

 واژگاانایا    ی ارووورود با از ساوی دی ار ایا  دغدغاه وجاود دارد کاه ام ا؛  کنادومکمو  

 
1. Tadmor 

2. borrowing 

3. Treffers-Daller 

4. Yule 

5. Matras & Sakel 

6. Andersen 

7. loanwords 
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)بی یاااری و غ مااو،  آن شااود و ی هااووو ب زبااانمااایم رشااد و شااکوفایو  تدر درازمااد 

 سااوو. از یهساا ندی برخااوردار اههیااو اهم ی ااتو از در ایاا  میااان اصااط  ات فن اا (.1399

 روایاا را  «یوواژگااان»ی می تااف عتااوم، ساایتو از هااا وزهدر  ریگچشاامی هاشاارفتیپ

از سااوی افااراد در  یوواژگاااناساا جاده از ایاا   ،و از سااوی دی اار کنناادوممجااامم عتمااو 

 یوواژگاانبرخاورد باا ایا  دسات    ،لاذا  اسات؛  رییاپاذ اج نا ی زبایو اماری کاام    هاجامعه

 ریزان زبایو در هر جامعه است.ی بریامهی جد هاچال   جمت  از

ورود  بااه پدیاادۀم جاااوتو   یوبااکمی هاااواکن ریزان زبااایو در جواماام می تااف بریامااه

بااه زبااان  یوواژگااان. در برخااو از جواماام بااه ورود ایااددادهبی ایااه از خااود یشااان  یوواژگااان

ی ااه غالاب باه ایا    ،ا در برخاو دی ار از جوامامام ا؛  شاودومبه دید یو فرصت ی ریسا ه  

و   ، راه ردهاای تادافعو اتیاان کننادده ایا  جوامام، ی اه تهدیاد اسات کاه باعا  شاپدیده

زباان فارساو   ،در ایا  میاانو را باه  اداقر برساایند.  و اصاط  ات فن ا  یوواژگانورود ای   

(، 2005، 1ی دییااا همچااون عربااو )پااریهااازباناساات کااه از بساایاری از یو هااازبان ازجمتااه

( 1384و روسااو )صااادقو،  (1373، انیاازمرد(، فرایسااه )2،2015ز)پاراسااکیوی ای تیسااو

همااواره  واژگااان قرضااوو کیااف ورود ایاا   کاام  ،لااذارا بااه عاریاات گرف ااه اساات.  واژگااایو

 بوده است.ی زبان فارسو  زیربریامه  وزۀ  یظرانصا ب  دغدغ 

 «ساااازمان عتماااو و فرهن اااو فرهن سااا ان ایاااران» 1314در ایااا  راسااا ا، در سااااا 

خااود را شاارو   فع الی اات ،جدیاادوضاام لغااات و اصااط  ات  هاادف باااا( )فرهن ساا ان او 

)فرهن ساا ان دوم( در ساااا  «فرهن ساا ان زبااان ایااران»بااا تشااکیر  هااافع الی تکاارد. ایاا  

تااداوم  1369)فرهن ساا ان سااوم( در ساااا  «زبااان و اد  فارساا فرهن ساا ان »و  1349

 جا  قاو ت و اصاالت زباان ادباو در راسا ای  -اسات. اماروزه ایا  یهااد فرهن او  داکردهیپ

 اصااط  ات بی ایااه یظااارت دارد. واژگااان وو ابیاامعادا ی و سااازواژهباار فراینااد  فارساا 

ی تیصصااو اساات هاااکارگروهتشااکیر  زبااان و اد  فارساا وظااایف فرهن ساا ان  ازجمتااه

و  هاااواژه یباارا 1386و  1376ساااا  مصااو  و ناایگزواژهباار اساااس اصااوا و ضااوابط  تااا

 
1. Perry 

2. Paraskiewicz 
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ی مناساا و را پیشاانهاد و یهادینااه هااامعادا بی ایااه در زبااان فارسااو  اصااط  ات تیصصااوِ

 .(1395)پرویزی،    کند

و ناایگزواژهو، فرهن ساا ان زبااان و اد  فارسااو طاارت سیاساات کت اا هم ااام بااا ایاا 

ی پیشانهادی را در ک اب درساو مطارت و اجرایاو هاامعادا بی ایاه باا    اص  ات تیصصاوِ

م جاااوتو بااه ضاارورت و   یوبااکمی هاااواکن  ،یمااوده اساات. از زمااان اجاارای ایاا  طاارت

 باار آن پهوهشاا رانصااورت گرف ااه اساات. در ایاا  پااهوه  کیجااو،  آن موف قی ااتمیاازان 

ورد ارزیاابو دقیاا قارار یادشاده را ماو کیاف طارت  شناساه، کام تا با یو ی ااه آسیب  بودید

یو را باار اساااس هاشاانهادیپی ایاا  طاارت، هاااچال تااا ضاام  بررسااو موایاام و  دهنااد

 یمایند.  ارائهی پهوهشو  اصر از ای  پهوه  به مجریان ای  طرت هااف هی

 پژوهش ینۀپیش. 2

گساا ر  روابااط سیاسااو، در عصاار ارت اطااات بااا افاازای  تعااام ت باای  جواماام و 

اسات کاه از آن  شاده فاراهم یادهیاپدباروز  زمینا فرهن او، عتماو، اق صاادی و اج مااعو 

(. ایاا  پدیااده کااه محصااوا 2019، 2ریااتگ) شااودوم باارده یااام 1«برخااورد زبااایو» عنوانبااه

 زبااان در تعاماار بااا یکاادی ر در سااای  هااای دوزیریظام دشااوومباعاا   ،دوزبااای و اساات

د. ایاا  یااا گردو سیاسااو دچااار تغییاار و تحااو زبااایو، اج ماااعو، فرهن ااو و    اا هایمؤلجااه

ورود عناصار زباایو از یاو زباان باه زباان دی ار یماود پیادا  صاورتبها بیش ر تغییر و تحو 

سا ان زباایو ده بِت ایا  بِاا جهات و شاد ام ا  ،. هرچند ای  یو فرایناد دوساویه اساتکندوم

یساا و عناصاار بیشاا ری را از زبااان  طوربااه 3()زبااان زیااری  هااازبانیکااو از  شااودومباعاا  

 (.2020، 5به عاریت ب یرد )هیکو 4(دی ر )زبان زبری 

. یکااو از ردیااگومدی صااورت بااه عاریاات گاارف   عناصاار زبااایو بااه د یاار م عااد 

می تااف عتمااو اساات کااه بااا  یهااا وزهایاا  د یاار، ختااا مجاااهیم جدیااد در   ِیتاارمهم

 
1. language contact 

2. Grant 

3. substrate 

4. superstrate 

5. Hickey 
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. زمااایو کااه یااو مجهااوم جدیااد در کناادومضاارورت پیاادا  ،ت جدیااداخ راعااات و اک شااافا

واژگاایو در   خاأ، باه دلیار  شاودوممطارت    «یاوواژه»زباایو در قالاب یاو     خارج از جامع

باار  یظرانصااا ب. برخااو از شااودومفااراهم  «گیااریقرگ» ۀپدیااد  زمیناا ،دی اار یهااازبان

منجاار بااه کاااه   توایاادوم ،بی ایااه در  جاام گساا رده یهاااواژهایاا  باوریااد کااه اق  اااس 

ب ااذارد.  برجااایت واژگااایو زبااان فارسااو شااود و باار ساااخ مان آن آثااار ویرای ااری افی شااج 

فارساو باه ی بارای زباان جاد  تهدیادقرضاو  یهااواژهدر مقابر برخو بار ایا  باوریاد کاه 

  واسااطبهبااود، زبااان فارسااو  یااا قرضااو خطر یهاااواژهاگاار وجااود  چراکااه ؛دی اااا یاادارد

، یججااو) شاادمو یااابود وکت بااه تاااکنون سااتیباومزبااان عربااو  یهاااواژه یآساااریسورود 

ا ام ا  ،بی ایاه روبارو اسات  یهااواژه  زباان فارساو بااکاه    مع قدید(. در ای  میان برخو  1361

یاا  بی ایااه ا یهاااواژهگزینو باارای معااادا  بااا تااوانومی ییساات و جااد  چنااانآنایاا  خطاار 

 (.1371،  و ط اط ایو اردکایو  ا مدی گیوی،  اکمو شکری)  مشکر را  ر کرد

 جمتااه ازمی تااف عتااوم  یهااا وزهاصااط  ات در  یسااازاریمعو  وناایگزواژهامااروزه 

ورود  براباار درکااه باارای  جاظاات زبااان  اسااتزبااایو  یزیربریامااهرایااپ در  یهااافع الی ت

 ا ماادخایو، غیاثیااان و سااماعو، ،زادهدهقااان) ردیااگومواژگااان بی ایااه صااورت   ی اارووب

بااه بررسااو واژگااان عمااومو زبااان و  1«وشناسااواژه»  ، شاااخوشناساازبان(. در عتاام 8139

عتاام  .و عتااوم می تااف اخ صاااص داردبااه بررسااو واژگااان فن اا 2«وشناساااصط ت»  شاااخ

سااوم قاارن بیساا م بااا چااا    در دهاا وشناسااواژهاز  یارشاااخهیز عنوانبااه وشناساااصط ت

 شناسااواصط ت( بااا محوریاات تعیاای  اصااوا و رو  1931) 3دک ااری ویساا ر  رسااال

رکاازی بااا عنااوان ، م1971(. در هماای  راساا ا در ساااا 1999، 4شااد )کااابره یزیرهیااپا

زبااایو  یزیربریامااه یهااافع الی ت وهمااااهن  هاادف بااازیاار یظاار یویسااکو  5«اینجااوترم»

، 2005(. در ساااا 1398زاده، گردیااد )فیااام سیتأسااجهااان در  وشناساااصط تهمچااون 

 
1. lexicology 

2. terminology 

3. Wüster 

4. Cabré 

5. Infoterm 
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 1وشناساااصط ت یهااسااتیسباارای  یوهادساا ورالعمراینجااوترم بااا چااا  ک ااابو بااا عنااوان 

 ریزان زبااایو در هماا  جواماام فااراهم یمااود تااا توسااع را باارای بریامااه یمناادیظامچااارچو  

 وشناساااصط ت، (2005را پشاا ی ایو کنااد. مطااابا بااا اینجااوترم ) ایاا  جواماامپایاادار زبااان 

 ازجمتااهدی عتااوم م عااد  یهااف ااهیکااه از  شااودوممحسااو   یارشاا هانیمیااو عتاام 

 .بردومشناسو بهره و روان  ، عتوم شناخ ووشناسجامعه،  وشناسزبان

باااه عتاااویت مرکاااز  1379 از سااااا زباااان و اد  فارساااو ایاااران فرهن سااا ان 

مجااددا  1390المتتااو اینجااوترم درآمااد و ایاا  عتااویت در تاااری  شناسااو بی اصط ت

 و «ونیگزمعااادا »  ناایزم دربااا مرکااز اینجااوترم  . در  اااا  اضاار فرهن ساا انگردیاادتمدیااد 

 اصااااوا  ،«وناایگزواژه»  ناایدرزمهمکاااری دارد. همچناای  فرهن ساا ان  «شناسااواصط ت»

 یهایگذاراسااتیساصااوا و  و را تاادوی  یمااوده کااه تااا  اادود زیااادی باااو ضااااوابط

هم ااام بااا اصااوا  ، ریدع ارتبااه. (1398و همکاااران،  زادهدهقااان) هم ااام اساات نجااوترمیا

 یآن باارا زیااو تجه وو گساا ر  زبااان فارساا تیااتقو هاادف بااااینجااوترم، فرهن ساا ان 

باار اساااس  خاصااو  یهاااکارگروهدر  وو فن اا وعتماا ،وروزافاازون فرهن اا یازهااایباارآوردن ی

  ایااهیب یهاااواژه یباارا وابیااو معادا  یسااازواژه ،وناایگزواژه اقاادام بااه ،اصااوا و ضااوابطو

 دتعااد  فرهن ساا ان باار ایاا  باااور اساات کااه ،وناایگزواژه. در خصااوص ضاارورت کناادمو

و اشاا را  برخااو از ایاا  اصااط  ات باای   سااوویاز   ااوزههاار  در ازیااموردیاصااط  ات 

توساط یاو یهااد   ونایگزواژهبرای ختاا یاو زباان معیاار امار    کندومعتوم می تف ایجا   

 .(1388 ،وگزینواژه گروهصورت پذیرد )و روشمند   اف هیسازمان  صورتبهرسمو 

ایاا   موظ ااف بااه رعایاات وناایگزواژهدر بیاا  مربااو  بااه اصااوا، فرهن ساا ان در اماار 

 ایااران زبااان عتاام در اساات،و زبااان عتماا ازمناادییو عتماا  عتوساا»: اسااتموضااوعه  اصااوا 

 وناایگزواژه ازمناادیبقاا ی یباارا وفارسااو زبااان عتمااو  بمایاد وو بایااد فارساا اسااتو فارسا

(. در بیاا  ضااوابط 14 .ص، 1398 ،وگزینااواژه گااروه) «اساات و روشاامند اف هیسااازمان

. ایاا  دیاایماوممطاارت  وناایگزواژهت اصااتو را باارای ، فرهن ساا ان هجاات اولوی ااوناایگزواژه

 وقواعااد دساا ور زبااان فارساا دیاابا اتدر ساااخ   اصااط   -1از:  ایاادع ارتضااوابط 

 
1. guidelines for terminology policies 
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شاود کاه ب اوان آن را،   دهیابرگز  واسات اصاط    سا هیشا  ونایگزواژهدر    -2  ؛شاود  تیرعا

 کااار بااه ب،یااایااوا  اشاا قاق و ترک وعناایبعاادی،  یسااازواژه ناادهاییفرا در ،ضاارورتبهبنااا 

در اماا ی  -4؛ شااود تیاارعا وزبااان فارساا یااوقواعااد آوا دیاابا وناایگزواژهدر  -3؛ باارد

 ناادهایی، از فراضاارورتبهبنااا  -5؛ شااود روییاااز دساا ور خااط  فرهن ساا ان پ دیاابا هاااواژه

را  یاواژههاار  -6کارد؛ اساا جاده  تاوانوم وفارسا زبااان در ساابقهوب ایاا ساابقهکم یساازواژه

بااه  یسااازواژه ناادهاییدر فرا تااوانوماز ت ااار آن،  یظرصاارفمحسااو  شااود،  وکااه فارساا

 یهااامعادا بی ایاااه و  یهاااواژهدر مااورد اشاا را  لجظااو و معنااایو در  -7و  باارد کااار

در راسا ای ایجاام   .(1398  ،وگزیناواژه  گاروهو بایاد ت عیات یماود )از ضاوابط  آیهاافارساو  

گاااروه  ،سیتأسااادو ، فرهن سااا ان زباااان و اد  فارساااو از ب اااوظاااایف محاااوا شاااده

هااا  خااود واژه فع الی ااتگااروه در آغاااز داد. ایاا   ریتشااک 1370ساااا  را در «وناایگزواژه»

 یهااواژهکثارت    باه  توج اهباا  ا  ام ا؛  کاردوم  اب یامعادا   و  بررسا   عموم   ۀرا در  وز   ایهیب

بااا تیصصاا   ناا یگزواژه فع الی اات 1375، از ساااا می تااف عتااوم یهااا وزهو در فن اا

کااارگروه  در  اااا  اضاار، چهاارتیصصااو در  اااا ایجااام اساات.  یهاااکارگروههمکاااری 

پاااذیر و بااای  از شااا  شاااورا  برون وکاااارگروه تیصصااا وو سااا وتیصصااا  داختااا

کااه  داریااد فع الی ااتفارساا   و اد فرهن ساا ان زبااان  ناا یگزیظاار گااروه واژه ریااهمااهن   ز

هزار واژه از پنجااه   یبایماودن    مصاو    1397سااا    انیاتاا پا  هااکارگروهایا    اصر کاار  

 کااهازآیجا .(1398، وفرهن ساا ان زبااان و اد  فارساا) بااوده اسااتدف اار  16در  آیهاااو چااا  

واژگااان و اصاا  ات  یسااازمعادا فرهن ساا ان زبااان و اد  فارسااو عاا وه باار ختااا و 

(، در 1395 ه،ارزادفی اا ومااؤمنرا در جامعااه دارد ) مصااو   یهااامعادا  و، وظیجاا  اشاااع فن اا

فرهن سا ان را در  مصاو  واژگاان بی ایاه باا واژگاان   یساازمعادا یو اقادام عتماو، طارت  

 1375صااورت گرف ااه توسااط فرهن ساا ان در ساااا  یهاوبررسااک ااب درسااو اجاارا یمااود. 

 ۀهاازار واژده از   یباا، ماادارس وعنااوان ک ااا  درساا 300یشااان داد کااه در  اادود 

 مر تااهدر دو  تاااکنونطاارت کااه   یاادر ا(. 1395 ،)پرویاازی اساات کاررف ااهبه ورفارساایغ

 آیهااا مصاو   یهاامعادا ا صاا و یاه از ک اب درساو بی اواژگاان  لیسات، اسات شادهایجام

اصاا  ات  زم در ک ااب درسااو صااورت تااا  هاعاا م شااد وپرور آمااوز بااه وزارت 
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اساات و در برخااو دروسااو  شاادهشرو هجاا م   پااذیرد. ایاا  طاارت از ک ااب درسااو پایاا

.در باای  ک ااب اساات داشاا ه وتوج هقابااریمااود بساایار  «وشناسااستیز»و  «رایایااه»همچااون 

م وسااطه بیشاا ری  تغییاارات مربااو  بااه دوم مقطاام  «وشناسااستیز»درسااو ماادارس، ک ااب 

در  کاررف ااهبهبساایاری از واژگااان بی ایااه  1395را تجربااه کاارده اساات. از ساااا  وناایگزواژه

 یاز سااو یوهاااواکن  باعاا  بااروزشاادید کااه ایاا  اماار  یسااازمعادا  بارهویبااهایاا  ک ااب 

و برخااو دی اار  دایناادویماجاارای ایاا  طاارت را ضااروری  ،برخااومیاط ااان شااده اساات. 

و مع قدیااد ایاا  طاارت کااه در اب اادای راه  کنناادومقااو اجاارای طاارت را یادرساات تت  شاایوۀ

اسا د ا   گویاه یاباه سارایجام ییواهاد رساید. در مقابار، موافقاان طارت    موف قی اتاست با  

م. ه زباایو پیادا خواهناد کارد )مق ولیات خاود را جامعا  پیتادربه  یوواژگاانکه ایا     کنندوم

چناادایو  یهاااپهوه یظاار بااه اینکااه  (.1395ماارداد  31 و،شیصاا  مصااا   هرایااو،طامااایو 

 مصااو   یهااامعادا بی ایااه بااا  یهاااواژهمحوریاات بررسااو اثربیشااو طاارت جااای زینو بااا 

تاا باا اتیاان   شاد  آن  بارپاهوه   اضار    ،فرهن س ان در ک ب درسو صورت ی رف اه اسات

 موف قی اتیاا عادم    موف قی اتایا  طارت و همچنای  د یار    موف قی اتیو رویکرد کیجو، میزان  

قاارار  وبررساا مااوردشناسااان و زبان آمااوزان، دبیااران، دایشااجویانآن را از دیاادگاه دای 

  مااا همچنااان شاااهد عرضاا ،عتمااو یهاشاارفتیپ  واسااطبه دهد.باادون شااو در آینااده

محافار عتماو و بی ایااه باه  اصاط  ات تیصصاو  ورود ای ااوه    آن  ت مباهمجاهیم جدیاد و  

یااا  وناایگزواژهپااا ی  زبااایو از مجاارای   مقولاا ،آموزشااو خااواهیم بااود. لااذا یهاااطیمح

 یزیربریاماهبسایار مهام    یهاا وزه  ازجمتاهبارای ایا  اصاط  ات تیصصاو    یسازمعادا 

یرامااون اثربیشااو طاارت جااای زینو اصااط  ات پااهوه  پ ،. لااذاشااودومزبااایو محسااو  

فرهن سا ان زباان و اد  فارساو کاه در گاام   مصاو  و بی ایاه ک اب درساو باا واژگاان  فن 

 ،مقطاام م وسااطه اجرایااو شااده اساات وشناسااستیزدر ک ااب  یجااد  طوربااهییساات 

و موایاام  هاااچال شناسااایه ضاارورت اجاارا و تااداوم طاارت، بیآسبااا یااو ی اااه  توایاادوم

، گذاراناسااتیسیااا شکساات آن را مشاایص کنااد تااا  موف قی ااتو د یاار  فااراروی آن

خااود در ایاا   و دبیااران را در ایجااام وظااایف محولاا ریزان، طرا ااان ک ااب درسااو بریامااه

 .یمایند وزه یاری  
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 پژوهش روش. 3

یااابو بااود کااه در آن ای یااا  یمویااه یااو  زمینااهایاا  پااهوه  از یااو  کیجااو و از 

کااه افااراد  بیترت  یابااهگیااری در دساا رس ایجااام شااد. هدفمنااد و یمویااه صااورتبه

فرهن ساا ان باارای  مصااو  هااای می تجااو کااه میاطااب واژگااان از گااروه کنندهشاارکت

 89) یجاار 126. شاادید ن یگااز ،ایاادشناسااو بااودهاصااط  ات تیصصااو رشاا ه زیساات

 دایشاااجوی 21و، شناساااستیز ریااادب 10 رشااا ه تجرباااو، ریال حصااافارغ آماااوزدای 

در ایاا  پااهوه  شاارکت  (وشناساااساا اد زبان 6و  وراپزشااکیو پ وپزشااک ،وشناسااستیز

 ،وک اب درسا  یباود کاه در با  یاا بیاترک  یاپاهوه  باا ا  ای یاا  یمویا ریادلکردیاد. 

بااا لغااات   ایااهیب یهاااواژه ونی زیبودیااد کااه جااا وتنهااا ک  اا وشناسااستیز یهاااک ا 

  یااا  اارید وداشات و در ک ااب درسا یفرهن ساا ان یماود کااام   مشایص و بااارز مصاو  

 اساااتیداساات کااه  یااادآوری زم بااه همچناای   بااود. رمتمااوسیغ ایااو  زییاااچ طاارت در  ااد 

 صااورتبهی زبااایو زیرو بریامااهشناسااو و بااه دلیاار تیصااص کااافو در واژهشناساازبان

 یهامصااا  ه اضاار،  وجااکی پااهوه  در هاااداده یگااردآور اباازار .هدفمنااد ای یااا  شاادید

 یسااازادهیپهاار مصااا  ه و  پهوهشاا ران پااس از ، ریدع ارتبااهبااود.  اف هیساااخ ار یایجااراد

 و موجااود در آن مصااا  ه را اساا یراج کاارده ومجهااوم یهاخوشااهو  واصاات میآن، مجاااه

 یهاتجربااهیظاارات و  رباا وکااه م  ناا یو ساااخ ار وم ناا فیتوصاا ویااساا س آن را بااه 

 ریااامرا ااار تحت  هماااه در . ال   ااایااادکرد ریپاااهوه  باااود ت اااد در شاااویدگانمصا  ه

 وبااا اساا جاده از یظاارات همکاااران م یصااص و برخاا هااف ااهیپااهوه ، اع  ااار  یهامصااا  ه

 .پهوهش ران بود  دیمورد تأک  تجربهبا رانیدب

 وشناساااستیز ریااادب 3و  شاااناسزبان 2مصاااا  ه، باااا  یهاپرسااا   یتااادو یبااارا

 8 پرسشاااانامه در اخ یااااار سااااؤا تهمچناااای   زم ایجااااام گرفاااات.  یهامشااااورت

و دبیاار قاارار گرفاات و پااس از اجاارای  ، دایشااجوآمااوزدای مشاا مر باار شااویده مصا  ه

باه بازخوردهاای   توج اها صاا گردیاد. باا    ساؤا تپیرامون مجهاوم باودن    آیهامصا  ه، یظر  

 سااؤا ت مصااا  ه صااورت گرفاات. ایاا  سااؤا تاصاا  ات  زم در  ،دریافاات شااده

 :ع ارت بودید از
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 مصااو   دیااجد یهااابااا واژه  ایااهیب یهاااکااردن واژه  ی زیشااما بااا طاارت جااا ایااآ .1

میالجاات  ایااموافقاات  ریااد   د؟یموافااا هساا  وشناسااستیفرهن ساا ان در ک ااب ز

   .دییخود را نکر بجرما

طاارت تاااکنون توایساا ه اساات بااه هاادف خااود کااه همااان  ااذف واژگااان   یااا ایااآ .2

طارت    یاشکسات ا  ایا  موف قی ات  ریاد    اباد؟یاسات دسات    واز زبان فارسا   ایهیب

 .دییرا نکر بجرما

 وک اب درسا  در  مصاو  باا واژگاان     ایاهیواژگاان ب  ردنجاای زی  کااگر با طارت   .3

 شاانهادیهرچااه به اار آن پاجاارای  یرا باارا یوچااه راهکارهااا ،دیموافااا هساا 

 ؟دیدهوم

 صااورتبه هامصااا  ه ،«کرویااا»  بیماااریِشاایو ِ بااه دلیاار شاارایط اضااطرار  اصاار از

 افاتیاداماه    وتاا زماای  هااداده  یآورجمامایجاام گرفات.    از طریا فتاای مجاازییوش اری  

ساا س . ییاماادبااه دساات  شااویدگانمصا  ه یهادگاهیااداز یظاارات و  جدیاادی اط  عاااتکااه 

 یدگااذارکُ»  در دو مر تاا 1«مااداوم یاسااهیمقا ریااتحت»رو  بااه  شاادهیآورجمم یهاااداده

 ایاادق  مطالعاا باااکااه اب اادا  صااورت یبد. یدشااد ریااتحت «یمحااور یدگااذارکُ»و  «باااز

 ویاث ات شادید. سا س، هار  یودهاکُا صاورتبهم اون اسا یراج و   واصات  میمجاه  ع ارات،

باا   ومجهاوم  ازیظارکاه    یودها، کُاازآنپاسکردیاد.    افاتیدر  وبرچساب مجهاوم  وی  دها،از کُ

ا مشااارکت باادگااذاری باااز کُ درآمدیااد.  یمتااام صااورتبهمشااابه بودیااد،   ریکاادی

دگااذاری باای  دو میاازان توافااا کُ ازآنپااسکااه  ایجااام شاادمااوازی  صااورتبهپهوهشاا ران 

 ونی زیطاارت جااابااا میالجاات  ریااد  شااده مربااو  بااه هااای گااردآوریباارای داده 2امحق اا

هاااای درصاااد و بااارای داده 08/93 فرهن سااا ان مصاااو  باااا واژگاااان   ایاااهیواژگاااان ب

باا واژگاان    ایاهیواژگاان ب  ونی زیطارت جاا  موف قی اتعادم    ریاد  شده مربو  باه  گردآوری

 یاساات، دو تاا  از اعتااا یااادآوری انیشااا درصااد بااود. 62/90 فرهن ساا ان مصااو  

بااا  وشناسااستیز رانیااو سااه تاا  از دب وساایزبااان ای ت  رشاا  م یصااص در وعتمئااتیه

 
1. constant comparison 

2. inter-coder reliability 
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تااا  کردیااد دییااشااده را تأمطرت  یم ااون و متااام زشااده ااس یراج یدهاکُاا ،یدک اار  درجاا

دگاذار در ایا  مر تاه میازان توافاا میاان پانپ کُ  .باشاد  باه دورقای   ی ایپ از ساوگیری محق 

درصاد و بارای متاامی  مرباو  باه د یار   33/94برای متامی  مربو  باه د یار میالجات  

 طیدر محاا ناادیفرا  یااا کااه اساات زم نکاار ایاا  یک ااه درصااد بااود.  75/93 موف قی ااتعاادم 

 جام گرفت.ای  1«کیودامکس»  افزاریرم

 پژوهش یهاافتهی . 4

 در خصااوص پااهوه   یمویا دگاهیااد یمح ااوا ریامربااو  بااه تحت پیبیاا  ی اا  یاا در

در  وفرهن ساا ان زبااان و اد  فارساا مصااو  بااا واژگااان   ایااهیواژگااان ب ونی زیطاارت جااا

  ی زیبااا طاارت جااا ایااآ)ا پرساا  او  خصااوص در. شااودوم ارائااه شناسااوزیستک ااب 

 شناسااوزیستفرهن ساا ان در ک ااب  مصااو   دیااجد یهاااواژه اباا  ایااهیکااردن واژگااان ب

 ریطارت موافاا بودیاد و سااایا   یجار باا    4تنهاا    شاویدهمصا  ه  126   یاز ب؟(  موافا هس ند

 یویهاا  یدها اصار از کُا  یهااف اهی  .بودیاد  میاالفطارت     با اجارای ایا  شویدگانمصا  ه

در  انشناساازبانو  انیجودایشاا ،رانیاادب توسااط مقولااه 6 و آمااوزانتوسااط دای  همقولاا 3در 

 .است  مشاهدهقابر(  1) ۀجدوا شمار

 
 شوندگان مصاحبه  کی به تفک با طرحمخالفت   لیشده دالاستخراج  یاصل یدهاکُ .1 جدول

 
 

 
1. MAXQDA 
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واژگااان  ونی زیطاارت جااابااا میالجاات  ریااد   هاااداده «یمحااور»و  «باااز» یِدگااذارکُ

بااه دساات ( 2 ۀجاادوا شاامار)را بااه شاارت زیاار فرهن ساا ان  مصااو  بااا واژگااان   ایااهیب

 :دهدوم
 

 با طرح مخالفت  لیدال یباز و محور یپژوهش در مرحله کدگذار یهاافته ی .2جدول 
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یماودار  صاورتبهییاز طارت باا میالجات  ریابااز د   یدهامقاو ت و کُا  وساخ ار درخ 

باه دسات آماد کاه هار  یمحاور دِکُا 6(، تعاداد 1یماودار یماودار ). در ایا   گردیاد  وطرا 

اساات کااه  یااادآوری.  زم بااه بااود «باااز» یدگااذاراز کُ مااواردی ۀدهندپوشاا  آیهااااز  ویاا

 «بااز»  یدگاذارکُ  وهار مقولاه بار اسااس فراوایا  اهم ی ات  زانیام  ۀدهندیشان  ،ضیامت خطو 

 است.

 

 
 طرح با  مخالفت  لیدال  «باز»  یدهامقوالت و کُ یساختار درخت  .1 نمودار
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 صاااورتبهمیالجااات  ریاااد   «یمحاااور» یدهاکُااا سی( مااااتر2) ۀیماااودار شااامار در

 افاازاریرمدر  وفراوایاا ایااتکاارار  159بااا  «یمحااور»کااد  6آمااده اساات. مجموعااا   وکاایگراف

 شد.  یوشناسا  «ودایکمکس»

 

 
 طرح با  مخالفت  لیدال  «ی محور»  یدها کُ یفراوان  .2 نمودار

 

 :است  ریبه شرت ز  وفراوای  یش ریب  بیمیالجت به ترت   رید  

 ناسمدرّ و آموزاندانش نیدر ب یسردرگم. 1

 و آماااوزاندای   یدر بااا وساااردرگم شاااویدگانمصا  ه شااا ریب ،پاااهوه ایااا   در

. یاادطاارت عنااوان کرد  یاامیالجاات بااا ا ریاادل  یتاارعنوان مهمبااهتکاارار  42را بااا  ناساامدر 

عاادم تمرکااز و  ،وشااد کااه شااامر دوگااای  یومقولااه شناسااا ریااز 4 ،د محااورکُاا  یااا باارای

 ساا س ساایت بااودنِ تکاارار(، 25) ویاافراوا  یشاا ریدر اساا جاده از واژگااان بااا ب وسااردرگم

 سیدر تاادر رانیاادب وتکاارار(، سااردرگم 9)  ایااهیب و دیاابااه  افظااه ساا ردن واژگااان جد

 وآموزشا اقیکااه  ع قاه و اشا   ،وتکارار(، خسا    5)  آیهااباا    یوو یاآشانا  دیاواژگان جد

مع قااد ( 6) ۀشاامار آمااوزدای در ایاا  خصااوص  .دیاادتکاارار( بو 3آمااوزان )دای   یدر باا

 رانیادب  وو اسا ادان و    ا  ای تیساو هسا ند  ،اساساا   ،خواسا  اه ایا  واژگاان عتماو: »است

 مصااو  کردیااد و از واژگااان  دایااتسااتط پ وساایهاام بااه اصااط  ات ای ت شناسااوزیست

 وفقااط موجااب سااردرگم در ک ااب درسااو جادشاادهیا ودوگااای   یااو ا کنناادویماساا جاده 

 ی: »ایاارژدیااگووم باااره یدرا( 11)شااماره   اارید یآمااوزدای  .«شااودومآمااوزان دای 

کاااه   ،ولغااات موجااب کسااالت، سااردرگم  یااا ونی زیجااا ییابجااا وو خساا   ومنجاا
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 ریدر ساااا آخاار تحصاا الیصااوصوعت شااده، آمااوزاندر دای  وآموزشاا اقیع قااه و اشاا 

 یراسااردر کنکااور س جااهیی   یارزشاامند بااوده و گاارف   به اار اریفاارد بساا باارای هاثاییااهکااه 

. «و میاار  خواهااد داشاات وواژگااان اثاارات منجاا ونی زیجااا  یااا ،اساات وهاادف اصاات

: »تنهااا مشااکر در داردوماااظهااار  گویااه یا( میالجاات خااود را 20) ۀشاامار آمااوزدای 

کاه م اادا طارات   ب یاریم  ادیامجهاوم    ویا  یبارا  اهاردو معاادا ر  دیاماا با  .ییست  ونی زیجا

: دیااگووم( 37) ۀشاامار آمااوزدای  .«معااادا اساا جاده کنااد ویاافقااط از ام حااایو  سااؤاا 

  یاو ا میاسا جاده کنا  دیام کتماه بااکاه از کاد  داشا یم  و، ماا ساردرگمهااام حان   هما  ی»برا

 ایا  وفارسا   کتما  ویا. چاون ماا  داشات  ومنجابسایار    ریتاأثهام    ما  یهایمره  یرو  ودوگای 

. «شاادوماساا جاده معااادا آن کتمااه  گاهگااه و در ام حااان کااردیممو جاا   ار ورفارساایغ

  ااریزبااان د واژگاااناز  وپااالودن زبااای: »دیااگووم باااره یدرا( 3) شاامارۀ شناسااوزبان اساا اد

اصاار مهاام فهاام عتاام  ویاا وزبااای دادوساا د چراکااه ؛ییسااتممکاا   وساایزبااان ای ت ههیوبااه

باشااد  دادوساا ددر  اااا  هااازبان  ااریبااا د دیااموجااود زیااده اساات کااه با ویاازبااان  .اساات

درسااو بعااد از تث یاات آن واژگااان تنهااا منجاار بااه در ک ااب  و واژگاااننی زی، جااارو یااازا

 .«شودومآموزان  ایجاد سردرگمو در دای 

 یآموزش یهاطیدر مح  مصوّبدر استفاده از واژگان   یماهنگعدم ه. 2

  یشا ریب  بیاشاد کاه باه ترت   یومقولاه شناسااریز  2تکارار،    33باا    د محاورکُا   یا  یبرا 

و  تکاارار( 20بعااد از ورود بااه دایشاا اه ) دیااشااامر عاادم اساا جاده از واژگااان جد وفراوایاا

 .دیاادتکاارار( بو 13) ودر ک ااب مرجاام دایشاا اه وساا س عاادم شااناخت واژگااان عتماا

 درواقاامهساا م چااون  طاارت  یاا: »ماا  میااالف ادیااگووم باااره یدرا( 5) ۀشاامار آمااوزدای 

وارد  شناسااوزیستماارت ط بااا  یهارشاا ه  ااریو د وپزشااک  دایشااجو رشاا  کااه وزمااای

 صاورتبهماوارد را   هما دیایادارد و با ساروکار مصاو  باا لغاات   ارید  ،شاودومدایش اه  

: »ما  ایا  خصاوص مع قاد اساتدر    ( ییاز3)  ۀشامار  یپرسا ار  یدایشاجو.  «بداید  وسیای ت

کم ار اسا ادی از ایا  دایشا اه    در  زیارا  ؛میاالجم  کاام    وید اذف بشا   ایهیکتمات ب  نکهیباا

: دیااگووم باااره یدرا (5 ی )شاامارۀ اارید یودایشااجو. «کناادوماساا جاده  مصااو  واژگااان 
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یداریااد چااون در  یکاااربرد ،رسااما  ، ااریبعااد از ورود بااه دایشاا اه د وکتمااات فارساا  یاا»ا

 .«هس ند  ایهیبه زبان ب  کاررف هبهاکثر کتمات    انیدایشجو  اتومطالعمنابم  

 شناسیزیست یهاواژهبودن  یالمللنیب. 3

  یشا ریب بیاشاد کاه باه ترت  یومقولاه شناسااریز  2تکارار،    32د محاور باا  کُا   یاا  یبرا

 وتکاارار(  27جواماام )  در هماا شناسااوزیستشااامر مشاا ر  بااودن زبااان عتاام  وفراوایاا

 (9)  شامارۀ  آماوزدای .  دیادتکارار( بو  5عتاوم )   یاا  یبارا  وسایمناسب باودن واژگاان ای ت

جواماام   یباا ،شناسااوزیستدر  وساای: »کتمااات و اصااط  ات ای تدیااگووم باااره یدرا

  یااااز  ،غیاار ای تیسااوو  وساایای ت یهاااک ا اکثاار  ایاا  می تااف مشاا ر  هساا ند و در هماا

آشناسات و اگار در   «دیاروئیت »   کتماباا    یهار فارد  ،مثاا عنوانباه.  شاویدومکتمات اسا جاده  

اسا اد   .«شاویدوممنظاور ماا     وج اههماه م  م،یکتماه را باه کاار ب ار   یگویاگون، ا  یکشورها

: »زبااان عتاام داردوماا انیااب گویااه یامیالجاات خااود را  ریاادل (4 )شاامارۀ شناسااوزبان

شااکر   یبااه هماا ، ااا یتقر ،هاااواژه  یااکشااورها مشاا ر  اساات، ا  در هماا شناسااوزیست

 ریاادب. «رودومااکااار ه و در آمااوز  با واردشااده ایاادی یهاازبان اکثاارزبااان عتاام در  عنوانباه

 اساات والمتتاا یبن زبااا عتاام زبااان: »دیااگوومخصااوص   یاادر ا( 5) شاامارۀ شناسااوستیز

 واژگاان قرضاو  صاورتبه  عتماو  اصاط  ات  و  هااواژهایا   تحصایتو  مقااطم  تمامو  در    و

و  یامااأیوس یهاااواژه  یااا یگاازاف باارا یهانااهیهزصاارف   یبنااابرا؛ شااویدوماساا جاده 

 .«است هودهیب  کام    یکار  رم عارفیغ

 یادیرساندن به علوم بن بیآس. 4

 بیااکااه بااه ترت  اساا یراج گردیاادمقولااه ریز 4تکاارار،  22د محااور بااا کُاا  یااا یباارا

 وعتماا تکاارار(، 8) دیاادر واژگااان جد وشااامر در  اشاا  اه و باادفهم وفراوایاا  یشاا ریب

تکاارار(، مناسااب ی ااودن کتمااات معااادا چااه  8) وساایبااودن واژگااان ای ت در قابااربااودن و 

کاااربرد  ریاابااه دل میدر مجاااه وارت اااطختاار  جااادیتکاارار(، ا 4) وچااه عتماا وادباا ازلحااا 

( 59) ۀشاامار آمااوزدای در ایاا  خصااوص  .دیاادتکاارار( بو 2واژگااان معااادا ) یاج ااار

در مقایساه   داشا ه و  یوآشانا  آیهااهسا ند و از ق ار باا    تاروعتم   ایاهی: »واژگان بمع قد است



 سوم مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ                                                         48 

 

 

( 2) شاامارۀ وشناساازبان اساا اد. «هساا ند تردر قاباار ی پیشاانهادی بساایارهااامعادا بااا 

زمااان   یتردر کوتاااه دیااکااار با  یااشااد ا دیااجد یهااا»اگاار قاارار برساااخ   واژه :دیااگووم

در  واژگااان قرضااوصااورت هاساات بهتمد   ایااهیب یهاااواژه چراکااه ردیااممکاا  صااورت ب 

 آیهااا یباارا ومعااادا فارساا یکرده و کاااربرد اج اااررسااو  وزبااان فارساا یشااوراننهاا  گو

 .کند«  جادیا  میمجاهای قاا  در   ورت اطممک  است خ ا ا

 یعدم ارتباط با جوامع علم. 5

  یشا ریب  بیاکاه باه ترت   گردیاد  یومقولاه شناسااریز  4تکارار،    18د محور باا  کُ   یا  یبرا

 7باه اشا را  گذاشا   عتاوم خاود )  یشاامر عادم ارت اا  باا جوامام می تاف بارا  وفراوای

 روزبااهعاادم  ،(تکاارار 4) ومشاا ر  بااا جواماام عتماا وکااردن زبااان عتماا دارخدشااه، (تکاارار

فاصااته بااا  جااادیا و تکاارار( 4) وپهوهشاا یهاااطیمحجهاات ارت ااا  بااا  اط  عااات داشاا  ی ه

 باااره یدرا( 78) ۀشاامار آمااوزدای . دیاادبو تکاارار( 3) والمتتاا یباصااط  ات و عتااوم 

 ایادی   اریو پزشاکان یقاا  د  انیباا دایشاجو  اتیاباه اشا را  گذاشا   تجرب  ی: »برادیگووم

. «فارسااو عماا   ب اساا جاده هساا ند یهااامعادا و  هساات ازیاای آیهااا واصاات یهااابااه یامفقااط 

 روزبااه اط  عااات دیاابا آمااوزدای : »دیااگووم باااره یدرا (7) شاامارۀ وشناسااستیز ریاادب

بااا مشااکر  وپهوهشاا یهاااطیمحآشاانا باشااد تااا در  ایااروز دی یهاااواژهداشاا ه باشااد و بااا 

 .«دیمواجه یشو

 مقاالت مرجععدم ارتباط با کتب و . 6

 وفراوایا  بیاکاه باه ترت   اسا یراج شادمقولاه  ریز  2تکارار،    12باا    د محاورکُا   یاا  یبرا

 یهااکنجرایس  ،ودر مقاا ت عتما  پیافارد باا اصاط  ات را  یوعادم آشانا  مربو  باه  بیش ر

از واژگااان  تاارپیرااساا جاده  و فراوایااو کم اار (تکاارار 9) ورفارساایو ک ااب غ والمتتاا یب

 آمااوزدای  بودیااد.تکاارار(  3) وعتماا قاااتیجساا جوگر و تحق یدر موتورهااا وساایای ت

 یدر کشااورها وعتماا یهاااواژهبااودن  کسااانی ریاا: »دلدیااگووم باااره یدرا( 38) ۀشاامار

الجاا  اسات کاه   یااز جهات باه کاار باردن ا  وشادن مناابم و مذخاذ عتما  کسانیمی تف،  

بارای هسا ند  وشناساستیز یریادگیا یبارا یادیابن وکاه کتماات  کتماات  یاا شودومس ب  
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: »اساا جاده دیااگووم باااره یدرا (11شاامارۀ )پرساا اری دایشااجوی . «هم ااان یکسااان باشااند

باه دایشاجو   اریبسا  شاودوممارت ط اسا جاده    اتمجت اکه فاراوان در مقاا ت و     یاز لغات  ت 

  یااادر  (18) شاامارۀپزشااکو دایشااجوی  .«کنناادوم ترآسااانفهاام مح ااوا را کمااو کاارده و 

ا ام اا ،د و گویااا هساا ندیاافرهن ساا ان مج مصااو   یهاااواژه برخااو: »خصااوص مع قااد اساات

ایجااام پااهوه  پیرامااون آن مقولااه را داشاا ه قصااد  دایشااجویواگاار  مشااکر اینجاساات کااه

 .«در موتورهای جس جوگر تقری ا  هیز مح وای مناس و را پیدا ییواهد کرد  باشد

توایساا ه بااه هاادف خااود کااه  ااذف  ونی زیطاارت جااا ایااآ)رابطااه بااا پرساا  دوم  در

مع قااد  شااویدگانمصا  ه وتمااام ؟(ریااخ ایاا اباادیدساات  واز زبااان فارساا  ایااهیواژگااان ب

از  شاادهاس یراج یویهااا یدها اصار از کُاا یهااف ااهی ی ااوده اساات. موف ااطاارت   یاابودیاد ا

مقولااه توسااط  4و  آمااوزانی مقولااه توسااط دا 3طاارت در   یااا موف قی ااتعاادم  ریااد  

 .است  مشاهدهقابر( 3) ۀدر جدوا شمار  انشناسزبان ران،یدب  ان،یدایشجو
 

 شوندگان مصاحبه  کی به تفک  طرح  موفّقیّتعدم  لیشده دالاستخراج  یاصل یدهاکُ .3 جدول

 
 

 داده   ی( یماا4)  ۀطارت در جادوا شامار  موف قی اتعادم    ریابااز د    یدگاذارو کُ  ریتحت

 .است  شده
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 طرح   موفّقیّتعدم  لیدال یباز و محور یپژوهش در مرحله کدگذار یهاافته ی .4جدول 
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 صااورتبهییااز طاارت  موف قی ااتعاادم  ریااد   «باااز» یدهامقااو ت و کُاا وساااخ ار درخ اا

 موف قی ااتعاادم  ریااد   وفراوایاا زانیاایمااودار کااه باار اساااس م  یااا درشااد.  وطرا اایمااودار 

هاار مقولااه باار اساااس  اهم ی اات زانیاام ۀدهندیشااان و ، ضاایامت خطااشااد وطرا ااطاارت 

کاه هار  آماد دسات باه «یمحاور» دکُا 4یماودار تعاداد   یاباز است. در ا  یکدگذار  وفراوای

 .باشندوم  «باز»  یدگذاراز کُ  مواردی  ۀدهندپوش   آیهااز   وی

 

 
 طرح   موفّقیّتعدم  لیدال  «باز»  یدهامقوالت و کُ یساختار درخت  .3 نمودار
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 طاارت موف قی ااتعاادم  ریااد   «یمحااور» یدهاکُاا سی( ماااتر4) ۀیمااودار شاامار در

 آمده است.  وکیصورت گرافبه
 

 
 طرح  موفّقیّتعدم  لیدال  «ی محور»  یدها کُ یفراوان  .4 نمودار

 

 ایااتکاارار  96بااا  «یمحااور»د کُاا 4مجموعااا   دهاادومکااه یمااودار یشااان  گویااههمان

  یشا ریب  بیاباه ترت   موف قی اتعادم    ریاشاد. د    یوشناساا  «ودایاکمکس»  افزاریرمدر    وفراوای

 ریاطارت باا د    موف قی اتعادم    راماونینکرشاده پ  ریاد    وبرخا)  اسات  ریبه شرت ز  وفراوای

 (:دارید  وپوشایمیالجت با طرت هم  یشده برامطرت

 سانآموزان و مدرّتوسط دانش  د ی جد  یهاواژهعدم استفاده از . 1

توسااط  دیااجد یهاااواژهعاادم اساا جاده از  شااویدگانمصا  ه شاا ریپااهوه   اضاار ب در

طارت    یاا  موف قی اتعادم    ریادل   یتارمهم  عنوانباهتکارار    44باا    ساان راآموزان و مدر دای 

و ع قاه   ریاشاد کاه شاامر تما  یومقولاه شناسااریز  6  ،د محاورکُا   یاا  ی. براایدکردهعنوان  

 12) وفراوایاا  یشاا ریبااا ب وو عتماا واصاات واژگااان از هاساا جاددر  آمااوزانو دای  رانیاادب

 یریگشاکرتکارار(،    9ام حایاات )  یواژگاان معاادا فقاط بارا  یتکرار(، س س  جا  اج اار

 7) مصااو  ق اار از ورود واژگااان  وسااای تی واژگااان از اساا جاده در آمااوزدای  تیاانهن

(، تکاارار 6) وساایاز واژگااان ای ت سیدر هن ااام تاادر دیو اسااات  رانیااتکاارار(، اساا جاده دب

  ییپااا یمایاادگارو  تکاارار( 5) وساایبااودن واژگااان ای ت در قاباارو  ترآسااان یریادگیاا

در ایاا  خصااوص،  .یاادتکاارار( بود 5بااودن واژگااان ) ریااثق ریاابااه دل دیااواژگااان جد

کتمااات   یااا واروطااوط صااورتبه فقااط آمااوزاندای »: گویاادمو( 18) ۀشاامار آمااوزدای 
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آن  یدی ااری باارا یو کاااربرد جاا  کاارده  یکنکااور سراساار سااؤا تپاساا  بااه  یرا باارا

کااه ماا  مشاااهده  یوتااا جااا»: دیااگووم (39) شاامارۀ آمااوزدای . همچناای  «ی ودیاادر م صااو 

و در   یداشا ندفرهن سا ان    مصاو  باه اسا جاده از کتماات    یاع قاه  زیای  رانیاکردم، خود دب

( 41) ۀشااامار آماااوزدای  .«کردیااادمواسااا جاده   ایاااهیدرصاااد مواقااام از واژگاااان ب 90

 یم جا  کنا  اتام حایا  یرا بارا  فارساو  کتماات  کاه  باودیم  مج اور  ماا»:  دیاگووم  باره یدرا

در  میهاوهمک ساایجاار از  30بااا  شیصااهبه. ماا  رف یمگااویم آیهااابااا  وارت اااط گویااهزیهو 

 .«ردیمکویماس جاده     ی زیجا  واز کتمات فارس  گاهزیهخود،  وعتم  یهاصح ت

 شناسیزیست یهاواژهبودن  یالمللنیب. 2

  یشا ریب  بیاشاد کاه باه ترت   یومقولاه شناسااریز  4  تکارار  29د محاور باا  کُا   یاا  یبرا

 10در تمااام جواماام ) وشناسااستیز وعتماا یهاااواژهشااامر مشاا ر  بااودن  وفراوایاا

(، تکاارار 12) وجواماام عتماا رسااای و هادایشاا اهدر  وساایاساا جاده از واژگااان ای ت(، تکاارار

کاااربرد واژگااان  و تکاارار( 6) والمتتاا یبو  ودر جواماام عتماا دیااعاادم کاااربرد واژگااان جد

در ایاا   .یاادتکاارار( بود 1) وعتماا یهاااپهوه  ریو سااا ودر مقااا ت عتماا وساایای ت

و ...  هاااک ا  ،ومقااا ت عتماا یاریبساا: »در دیااگووم( 76) ۀشاامار آمااوزدای خصااوص 

اسا جاده از    ارید  یجاا  زیها  وک اب درسا  جزباهو ما     شاودوماسا جاده    واز واژگان اصات

: دیااگووم باااره یدرا (62) ۀشاامار یآمااوزدای  .«شااده را مشاااهده یکااردم وکتمااات فارساا

 والمتتاا یب زبااان، وساایای تزبااان چااون  میریااب  ادیاا وساایای ت صااورتبهلغااات را  دیاابا»

 .«ییواهند داشت  وچنایآنفارسو کاربرد   یهامعادا و است  

 اشتباه واژگان یسازمعادل. 3

  یشا ریب بیاشاد کاه باه ترت  یومقولاه شناسااریز  4تکارار،    12د محاور باا  کُا   یاا  یبرا

 وفارسا  شاییاماأیوس باودن واژگاان معاادا و مشایص ی اودن ر ع اارت بودیاد از:  وفراوای

واژگااان  ودر برخاا ویداشاا   معااادا فارساا ،(تکاارار 5) وعرباا  شاایآن و بعتااا  داشاا   ر

اساا جاده و  تکاارار( 3) ژگااانترجمااه شاادن وا ورعتماایو غ ورتیصصاایغ(، تکاارار 3)  ایااهیب

در  (5) شاامارۀ شناسااوزبان اساا اد .(تکاارار 1اشاا  اه ) وباادون وزن و بااا مجهااوم واز کتمااات 
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 شاویدوموارد جامعاه زباایو    وزماای  هاامعادا    یاچاون اکثار ا»:  خصوص مع قاد اسات   یا

مااورد اساا ق اا   ی زیواژه جااا  اارید ،ایدشااده تیااتث در باای  مااردم  واژگااان قرضااوکااه 

فرهن ساا ان در بساایاری از مااوارد  مصااو   یهااامعادا . از طرفااو ردیااگویمقاارار میاط ااان 

 ارمااورد خنااده و تمساایر قاار معااادا بی ایااهبااودن و تجاااوت فااا   بااا  یامااأیوس ریاادله باا

 یهااامعادا   یااا کااهیوازآیجا»: دیااگووم باااره یدراییااز  (48) شاامارۀ آمااوزدای . «دیااریگوم

ترجمااه اشاا  اه از ع ااارت  ویاا آیهااا شاا ریو ب یداریااد و خاصاا یو ااایوزن و ز ،شنهادشاادهیپ

 .«ریدیگویممیاط ان قرار    ر یپذ   مورد ،هس ند  واصت

 روزمره یدر زندگ  گانهیاستفاده از واژگان ب  یگستردگ. 4

  یشا ریب بیاشاد کاه باه ترت  یومقولاه شناسااریز  3تکارار،    11باا    د محاورکُا   یاا  یبرا

در اساا جاده از  ایااهیو پزشااکان در محاااورات عام وجواماام عتماا  یشااامر تاارج وفراوایاا

و تتجاا  همااراه و  وتریدر کااام   وساایواژگااان ای ت ادیااکاااربرد ز ،تکاارار( 5)  ایااهیواژگااان ب

در مکالماااات روزماااره و  وسااایواژگاااان ای ت ورود و تکااارار( 5روزماااره از آن ) ۀاسااا جاد

ماا   دیاااز د»: دیااگووم باااره یدرا( 85) ۀشاامار آمااوزدای  یااد.تکاارار( بود 1اساا جاده از آن )

چاون افاراد   شاده اساتآماوزان  شادن باار بار دو  دای    یبریامه فقاط موجاب سان    یا

( 52) شاامارۀ آمااوزدای . «کنناادواساا جاده م  ایااهیاز کتمااات ب وفوربااهروزمااره  ودر زیاادگ

 وهمچنااان از کتمااات اصاات انی: »پزشااکان و م یصصااان و دایشااجودیااگووم باااره یدرا

 ،اصاا   ،پیشاانهادی یهااامعادا   یااازیاارا  ؛شااده  ی زیکتمااات جااااز یااه  و کنناادوماساا جاده 

 ریاادب .«شااودوممنجاار بااه سااردرگمو  آیهاااو اساا جاده از  سااتیی پیااعمااوم را  یباا

باه   وکمکا  زیها  وواژگاان عتما   یا اذف ا»:  دیاگووم  ناهیزم   یا(  6)  شمارۀ  وشناسستیز

گساا رده  طوربااهدر سااط  جامعااه  یاواژهزیاارا اگاار  کناادویم واز زبااان فارساا یپاساادار

ییواهنااد  آن رامااردم بااه آن خااو گرف ااه و معااادا جدیااد  ،قاارار گرفاات مورداساا جاده

 .«پذیرفت

 در صااورتبااود  شاادهخواس ه شااویدگانمصا  هسااوم مصااا  ه از  سااؤاا در خصااوص 

 گویاههمان.  خاود را بارای اجارای به ار آن مطارت کنناد  یهاشانهادیپموافقت با ایا  طارت،  

اثربیشااو بااه  شااویدگانمصا  هاز  یاگساا ردهطیااف  پیشاای  اشاااره شااد یهااابی کااه در 
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برخااو  وجود یباااای ریساا ه بودیااد. بااا ساا و و ساایاق کنااویو بااا دیااده تردیااد  ایاا  طاارت

را مطاارت  هاشاانهادیپایاا  در صااورت ضاارورت ت باارای اجاارای ایاا  طاار شااویدگانمصا  ه

 :یمودید

آمااوز  رساامو در ماادارس و تااداوم آن در  یهاساااا اجاارای طاارت از ییساا ی   .1

 ؛دایش اه

 ؛فهمقابر و ساده  یبا ساخ ار  ترمناسباس جاده از واژگان  .2

و عاادم برخااورد  وو عرباا وساایاعاام از ای ت  ایااهیواژگااان ب جااای زینو تمااامو .3

 ؛می تف  یهازبانگزینشو با واژگان قرضو از  

 ؛پی  از تث یت آن در زبان فارسوجای زی  کردن واژگان بی ایه  .4

در  یاگساا ردهعاادم اصاارار باار جااای زینو واژگااان قرضااو کااه در سااط  بساایار  .5

 .  کنندوم   یتأم وخوببهجامعه زبایو ییاز ارت اطو افراد را 

اینکااه ب ااواییم قااوام زبااان »( مع قااد اساات: 5) مارۀشاا شااناسزباندر ایاا  خصااوص 

ا ام ا  ؛ارزشامند اسات  فارساو  جا  کنایم، باه خاودیِ خاود،  کام  فارسو را با ختا واژگان  

تاابم اتیاان رویکردهاا و راه ردهاای صاحی  در زماان و مکاان مناساب   ،ییر به ایا  هادف

معااادا توسااط   یترمناسااببااا ای یااا   آیهااابایااد در باادو ورود اساات. جااای زینو واژگااان 

 شاادهتیتث چراکااه تجربااه یشااان داده اساات  ااذف واژگااان  ،م یصصااان صااورت پااذیرد

 !«را دارد  «سهرا یوشداروی بعد از مرگ  » کم 

 یریگهجینتو بحث . 5

طارت جاای زینو واژگاان   وشناسابیآس  هادف  باا  ای  پهوه  باا اتیاان رویکارد کیجاو

مقطاام م وسااطه در ایااران  «شناسااوزیست»فرهن ساا ان در ک ااب  مصااو  بی ایااه بااا واژگااان 

 انریاادب ،ورشاا ه تجرباا ن یال حصاافارغمشاا مر باار  یجاار 126ایجااام شااد. در ایاا  پااهوه  

 وشناساازبان اساااتیدو  وراپزشااکیو پ وپزشااک ،وشناسااستیز یاندایشااجو ،وشناسااستیز

ی اار  خااود را پیرامااون ضاارورت اجاارای ایاا  طاارت، و  پااهوه  شاارکت کردیااد  یاادر ا

ایاا   یهااف ااهی و راهکارهااای افاازای  اثربیشااو آن مطاارت یمودیااد. آن موف قی ااتمیاازان 
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ا شاامر د یار میالجات او   دسا    :کاردبنادی  اصاتو ط قاه   دسا   دوتاوان در  را مو  پهوه 

در اساا جاده از  وعاادم هماااهن کااه شااامر ایجاااد سااردرگمو،  بااودایاا  افااراد بااا ایاا  طاارت 

، آساایب رسااایدن بااه عتااوم بنیااادی، عاادم ایجاااد وآموزشاا یهاااطیدر مح مصااو  واژگااان 

دوم  . دساا  بااودارت اا  بااا جواماام عتماو جهااایو، عاادم ارت اا  بااا ک ااب و مقاا ت عتمااو 

کاه   باودآن    موف قی اتد یار عادم    توج اهشناساو ایا  طارت باا  ه آسایبهای مرباو  بایاف ه

هاااای المتتاااو باااودن واژهاز واژگاااان جدیاااد، بااای  اسااا جادهع اااارت بودیاااد از عااادم 

سااازی اشاا  اه واژگااان و ییااز گساا ر  اساا جاده از واژگااان بی ایااه در شناسااو، معااادا زیست

 زیدگو روزمره.

( کااه یشااان داد میاازان 1393پااهوه  رساا مو ) یهااف ااهیایاا  پااهوه  بااا  یهااف ااهی

 اساات زیکاام و یاااچ اریبساا وشناسااستیز جااای زی  شااده در  ااوزۀ واژگااانکاااربرد 

بااا  مصااو  هاار دو پااهوه  باار عاادم تناسااب واژگااان  یهااف ااهی. همچناای  خااوایو داردهم

پااهوه   یهااف ااهیایاا  پااهوه  بااا  یهااف ااهیداشاا ند.  دیااتأک آیهااامجاااهیم تحاات د لاات 

فرهن ساا ان در یشااریات پزشااکو  مصااو   یهااامعادا کااه یشااان داد ( 1398یسااب )ا مدی

ایا    یهااف اهیهمچنای   .  اساتساو  ییاز هم  ایادیکردهو م ون تیصصو ایا  رشا ه راه پیادا  

کااه یشااان داد میاار و رغ اات بااه سااامت ( 1392درخشااان )پااهوه   یهااف ااهیپااهوه  

 را فرهن سااا ان اسااات مصااو  هااای از واژههااای بی ایاااه در باای  دایشاا اهیان بیشاا ر واژه

 .کنندوم  تأییدییز  

آمااوزان دای  ههیوبااهایاا  پااهوه  یشااان داد سااردرگمو در باای  میاط ااان  یهااف ااهی

 شااویدگانمصا  ه ازیظاارباارای میالجاات بااا ایاا  طاارت  شاادهمطرتپربسااامدتری  دلیاار 

یاشااو شاود کاه جاای زینو واژگاان و اصااط  ات  توایادوم ازآیجاااسات. ایا  ساردرگمو 

زباایو م اداوا شاده    در جامعا  کاام  است کاه ایا  واژگاان بی ایاه    شده  ایجامبی ایه زمایو  

. در ایاا  خصااوص ط اط ااایو کنناادویمقااو واژگااان بی ایااه تت را  آیهااا ،اساات و گویشااوران

سااخ ه شاود کاه   ومجهاوم  ایا  دهیاپد  یبارا  اییاوواژههرگااه  ( بر ای  باور اسات کاه  1382)

بااه دلیاار عاادم ییاااز بااه آن آن وجااود داشاا ه باشااد،  یباارا وم ااداول یااز آن کتمااه  یپاا

پااس از برقاارار گجاات  تااوانومع ااارتو بااه بساایار دشااوار اساات.  یااوواژه، تث یاات آن یااوواژه
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واژه )داا( و مجهاوم ماارت ط باا آن )ماادلوا( گویشاوران یااو زبااان  ویاا انیاشادن ارت ااا  م

 شاادهتیتث  از آن واژۀ کارآماادو  مااؤثرارت ااا   جااادیا یکااه باارا دایناادوموظااف م اخااود ر

از واژگااان کنااار هاام  یامجموعااه ،لزومااا  ،از طرفااو زبااان .(1379اساا جاده کننااد )صااجوی 

آن  دارومعناااز بافاات  یظرصاارفب ااوان یااو واژه را  ورا  بااهه چیااده شااده ییساات کاا

(. در  قیقاات هاار کتمااه در سااطوت ع ااارت، 1392جااای زی  کاارد )آشااوری،  ورا  بااه

زمااان در ساااخ ار شااناخ و  درگااذرمشیصااو دارد کااه  1«معنااایو یهاطااهی »و ماا    جمتااه

اساات و جااای زی  کااردن آن باادون لحااا  کااردن ایاا   گرف هشااکرگویشااوران یااو زبااان 

گویشااوران در باای  منجاار بااه سااردرگمو  وم ناادرون یهاوبسااتجتچِو معنااایو  یهاطااهی 

 .شودوم آن زبان

توسااط  مصااو  ایاا  پااهوه ، عاادم اساا جاده از واژگااان  یهااف ااهیبیاا  دی ااری از 

و  قادم یپ .کنادومرا دلیار اصاتو یااموفا باودن ایا  طارت معرفاو آموزان و دبیاران دای 

فقااادان  باااه ایااا  عااادم اسااا ق اا از واژگاااان جدیاااد را (1398)پوراصاااجهایو فیروزیاااان 

پیشاای  یساا ت  شاادهتیتث  یهااامعادا ه ی جام ااد در مقایسااه بااا  یوواژگااانایاا   «دجام اای ه »

یک ااه   یااو بسااامد اساات بااه ا جااانیاز سااه مؤلجااه  اس، ه و اایکااه ترک دجام اای ه ». دهنادوم

می تااف در  و ساا یهارا در اثاار تجربااه ومی تجاا یهاااجانیمهاام اشاااره دارد کااه افااراد ه

، 1398 ،وماایو مق قاادم یپ ،وفااارای یو)ط اط ااا «کنناادوارت ااا  بااا واژگااان زبااان تجربااه م

فرهن ااو یااو باار ایاا  باااور هساا ند کااه بسااامد کاااربرد یااو واژه در بافاات  آیهااا(. 35ص. 

ایا  باار    واساطبهو    شاودوم  افاراددر    زمان منجر باه ایجااد هیجایاات خاصاو   گذر  در  زبان

 .زینادومبااز    ، افراد از پذیر  واژه جای زی  کاه فاقاد ایا  باار هیجاایو اسات سارهیجایو

و فقااط بااه دی اااا  گرف ااه شااوددر ایاا  جااای زینو یادیااده  «ه ی جام ااد»  مؤلجاالااذا اگاار 

 ایااا یسااااازدوگایه اف ااادومآیچاااه در عمااار اتجااااق  باشااایم یسااااز ایهی جاااای زینو و

 .و خواهد بودواژگان و اصط  ات فن    نیزم در  یساازم رادف

ایااا  طااارت توساااط  موف قی اااتو دلیااار دوم عااادم فن ااا یهااااواژهباااودن  والمتتااا یب

 کااه تعااامتو هااایموقعیتشناسااو اج ماااعو، از منظاار روان شااویدگان شااناخ ه شااد.مصا  ه

 
1. semantic domain 
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اساات باار اساا جاده از واژگااان بااومو و یااا بی ایااه  فااردی یهاوساا  یشا دادن یشااان  عرصاا

، در تعااام ت باای   ریدع ارتبااه (.2020و، کاا؛ هی2011، 1فراوایااو دارد )پااار  ریتااأث

 شااودافااراد مااو منجااو ارزیااابو باعاا  واژگااان بااومواساا جاده از ، المتاار یبزبااایو در سااط  

 عتمااو در میااان باشااد، شایساا  و یمااای  از صااح ت وق ااواز طرفااو (. 2018، 2رودی اار)

. در شاارایطو کناادومپیاادا  اهم ی ااتییااز  «دهناادهوام»و  «ریاادهیگوام» یهااازبان عتمااو جای اااه

مشاا رکو   یوبااکمعتاام از اصااط  ات تیصصااو  ۀدکنناادیتول یهااازبانکااه بساایاری از 

ابازار اسا جاده از عتاوم   ،کاه بیشا ر  فارساو  باه زباانختاا واژگاان جدیاد    ،کننادوماس جاده  

در  اساسااا  .دهاادومخااود قاارار  عا الشاا  تحترا  والمتتاا یباساات کیجیاات ایاا  تعااام ت 

اصااتو از دساات دادن ارت ااا  بااا جواماام   عتمااو و تیصصااو، دغدغاا یوواژگاااناساا جاده از 

باومو   یهاامعادا د باا یاادگیری  ناکنافاراد ا سااس ماو  رو یاازااسات و    والمتتا یبعتمو  

 .دناادهموکایاااا ارت اااطو خااود بااا جواماام و مراجاام عتمااو داختااو و جهااایو را از دساات 

مشاا رکات زبااایو در سااط  واژگااان و بساایاری از افااراد باار ایاا  باااور هساا ند کااه  ،لااذا

ایاا   تنهایااهجدیااد  یوواژهااایتااا خاصااط  ات، یااادگیری زبااان دوم را تسااهیر کاارده و 

تاا بارای   گاذاردومبتکاه باار متااعجو را بار دو  افاراد    ،کنادومفرایند را با چال  مواجه  

 .ریدیب  ادیدر زبان مادری خود معادا جدیدی را    شدهتیتث  ۀیو واژ

ی یجاه گرفات کاه طارت جاای زینو واژگاان بی ایاه باا   تاوانومای  پهوه     یهااف هیاز  

آماوزان، دبیاران، و کیاف کناویو باا اق ااا عماومو دای   فرهن سا ان باا کام   مصو  واژگان  

دلیاار میالجاات میاط ااان ایاا    یتاارمهممواجااه یشااده اساات.  شناسااانزباندایشااجویان و 

طاارت ایجاااد دوگااای و و سااردرگمو در نهاا  افااراد اساات کااه باعاا  گردیااده واژگااان 

پیشاانهادی فقااط در سااط  ک ااب درسااو باااقو بماینااد و در مکالمااات و تعااام ت جامعااه 

و  ساااوشناو، روانساااشناد زبانمااار م عاااد بااادون شاااو عوایشاااوید.  تیاااتث زباااایو 

 ،شناسااواز منظاار زبانو کیااف خروجااو ایاا  طاارت دخیاار هساا ند.  در کاام  وشناسااجامعه

. ایااددادهقاارار  ریوتحتهیااتجزرا مااورد  مصااو  کیااف واژگااان  و دی کاام تحقیقااات م عااد 

 
1. Park 

2. Rüdiger 
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کماو افراطاو   ،فرهن سا ان در خصاوص جاای زینو واژگاان  رسادومو، باه یظار  کم ا  ازیظر

گزینو کارده اقادام باه معاادا از واژگاان بی ایاه    یاگسا رده جام  عمر کرده اسات و بارای  

 ،(. لاذا1374،  صاجارمقدم)  شاودویما سااس    آیهاازباایو بارای     است کاه ییاازی در جامعا

مطتااو  میاط ااان، باارای تااداوم طاارت و  چناادانیهی اار  بااه  توج ااهبااا  دشااوومپیشاانهاد 

یرد. از منظار ذ باا  جام کم ار صاورت پا  هایساازمعادا   ،تعمیم آن باه ک اب درساو دی ار

و اصااط  ات فن اا یسااازمعادا ایااو باارای کیجااو ییااز  زم اساات اصااوا و ضااوابط مجز 

 دشااوومپیشاانهاد  ،(. لااذا1384، فیو شاار زادهومنشاا) دان تاادوی  شااوتوسااط فرهن ساا 

را  اصااوا و ضااوابط خاصااو  ،اصااط  ات تیصصااو یسااازمعادا فرهن ساا ان باارای 

زماان   مؤلجاه  باه  توج اهعادم  مجقاوده در ایا  طارت     شااید ب اوان گجات  تقا  تدوی  یماید.

جااای زی  شااده در  «یوواژگااان» جاقات بااهقریب اکثریااتچراکااه در خصااوص  ؛بااوده اساات

 تیااتث و  ، یهادینااهم ااداوا  چنااانآن «بی ایااه» اصااط تبه ، واژۀوشناسااستیزک ااا  درسااو 

(. لااذا پیشاانهاد 1378)ساامیعو،  کنناادویمبی ایااه تتقااو  ۀکااه میاط ااان آن را واژ ایدشااده

  یترمیساارهااا بااا رعایاات اصااوا موضااوعه در گزینودر صااورت ضاارورت، معادا  دشااووم

 زمان ممک  ق ر از تث یت و یهادینه شدن واژگان بی ایه صورت پذیرد.

زماان   مؤلجا  آیهاا   یتارمهممواجاه باود کاه    هاتیمحادودایجام ای  پاهوه  باا برخاو  

بود. در زمان ایجام ایا  پاهوه   ادود پانپ سااا از زماان اجارای ایا  طارت در مادارس 

آن ییازمنااد گذشاات  وف قی ااتمو شاااید قتاااوت پیرامااون اثربیشااو و میاازان  گذشااتوم

اثربیشاو آتاو خاود    یهااپهوه در    دشاوومقاان توصایه  باه محق   ،زمان بیش ری باشد. لاذا

دی اار ایاا  پااهوه  در زمااان  یهاتیمحاادودقاارار دهنااد. از  وبررساا مااوردایاا  طاارت را 

باود.   اجراشاده  آیهااباود کاه طارت جاای زینو واژگاان بی ایاه در    دروساواجرا، محدودیت  

میادایو پهوهشا ران ایا  پاهوه  یشاان داد کاه در زماان ایجاام ایا  پاهوه    یهاوبررس

مقطاام م وسااطه ایاا  طاارت در  جاام گساا رده و در ک ااب  «وشناسااستیز»فقااط در ک ااب 

یظاار بااه اینکااه  .بااودهنرساا ان در مقیاسااو محاادود اجرایااو شااده   مقطاام م وسااط «رایایااه»

تعماایم ی ااایپ ایاا   ،ایاا  طاارت ممکاا  اساات تااابعو از مح ااوای درسااو باشااد واثربیشاا

. در ایاا  صااورت گیاارد ا یااباا  هااای می تااف بایااد در رشاا ه دروس بااه سااایر پااهوه 
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ایا  طارت در ک اب درساو   شادن  اجارادر صاورت    دشاوومباه پهوهشا ران توصایه    راس ا

ت ایاا  همچناای  یظاار بااه اینکااه ماهی اا قاارار دهنااد. وموردبررساادی اار، اثربیشااو آن را 

پااهوه  کیجااو ساانج  ی اار  میاط ااان بااود و ساانج  ایاا  م غیاار اساسااا  امااری دشااوار 

اطمینااان  اصاار  شاادهیآورجمم یهااادادهپهوهشاا ران تاا   یمودیااد از پایااایو  اساات،

آتااو خااود در قالااب  یهاااپهوه در  دشااوومه یپهوهشاا ران توصاابااه  ،وجود یباااایماینااد. 

ی اار  میاط ااان ایاا  طاارت را  ،سااازیسویهآمیی ااه بااا اساا جاده از سه یهاااپهوه 

زبااایو بااه اماار   گاااهو از ی اار  جامعااآقاارار دهنااد. باادون شااو  ترایاادق وموردبررساا

بااه م صاادیان و مجریااان ایاا  طاارت در راساا ای پاسداشاات و تقویاات  توایاادوم وناایگزواژه

 زبان عتمو کشور کمو شایایو کند.  عنوانبهزبان فارسو  

 نامهکتاب

زبان   یهامشاکر  .(1371) .م. ط اط ایو اردکایو، س . و اکمو شاکری، ی .،گیوی، ت  ا مدی

 .تهران: ع مه ط اط ایو  .فارسو، زبان و ی ار  فارسو

مطاالعاات   .آموزان ایرایو در آزمون تاافار(. عمتکرد زباان1390ا مادی،  .، و ا مادزاده، س. )

 .25-12  (،4)23، زبان و ترجمه

  ی ریکارگپزشااکو در به ررسااو و یقد وضااعیت یشااریات  وزۀ(. ب1395، ف. )یساابا مدی

.  واژه پزشااکو  مصااو   فرهن ساا ان زبان و اد  فارسااو بر اساااس فرهن  هزار  یهاواژه

 .244-217 ،3و   2یامه یامه فرهن س ان،  ویهه

 .. تهران: یشر مرکزبازایدیشو زبان فارسو(.  1392) .آشوری، د

 .(. مصا  ه شیصومرداد  31،  1395. )م،  امایو طهرایو

در   ومصاو   فرهن سا ان زبان و اد  فارسا واژگانیو   ریتحت(.  1399و، ا. )غ م ی، ز. واریی ب

، 5  ،شاناساوپهوه  در آموز  زیسات  و.شاناساو م وساطه دوم رشا ه عتوم تجربک ب زیسات

41-62. 

 .16-3، 1،  یامه یامه فرهن س انویههو. نیگزواژه(. بیست ساا  1395)ن.   ،یزیپرو

 .مصا  ه شیصو مرداد(.  4،  1395پرویزی، ن. )
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شا  واژه   ووزن فرهن   وجیو ک  وکم وابیارز(.  1398و فیروزیان پوراصاجهایو، ا. )  .قدم، رپی 

، 3و  2،  یامه فرهن ساا ان.  دجام ی ه   یآیها در پرتو ال و  ایهیمصااو   فرهن ساا ان و م ناظر ب
175-200. 

فرهن سا ان ساوم زبان و اد    ونیگزواژه  یهافع الی ت وابیو ارز  وبررسا  (.1392)   .درخشاان،  

  (. یام  من شاریشادۀ کارشاناساو ارشادپایان)  شایرازدایشا اه    انیاز دایشا اه وازیظر بیشا  وفارسا

 ، شیراز، ایران.رازیدایش اه ش

(. ی ااهو تط یقو باه اصاااوا و  1398، ا.، ا مادخاایو، م.، غیااثیاان، م. و سااامااعو، م. )زادهدهقاان

و فرهن سا ان زبان و اد  فارساو و اینجوترم: بررساو موردی  نیگزواژهی  هایگذاراساتیسا

 .68-51(، 2)2،  شناسو اج ماعوفصتنامه زبانچهر واژه. 

هن سا ان زبان و اد  فارساو در بررساو میزان کاربرد واژگان مصاو   فر(.  1393سا مو، ا. )ر

همای  آموز  زبان و   در  شادهمقاله ارائه  .عتمو زبان فارساو مطالعه موردی وید »ترا« گویه

 .دایش اه اصجهان، اصجهان، ایران:  ادبیات فارسو

  هر واژه(.   شااای)همراه باا ر  ودر فاارسااا  یواروپاا ریادخ  یهاافرهنا  واژه(.  1373ر. )  ان،یازمرد

 .یچا  و ای شارات آس ان قدس رضو   مشهد: موسس

 .16-13(،  3)97،  یشر دای  ی.سازترکیب و اش قاق و ابزار واژه  (.1379گی یو، ا. ) سمیعو

  ، شااناسااوزبان. ورود آیها  یچهیو تار  ودر زبان فارساا وکتمات روساا (.1384. )ا.  و،  صااادق
40(2  ،)3-46. 

 .172-158(، 4)1،  یامه فرهن سا ان .فرهن سا ان دوم(.  1374ا. )صجارمقدم،  
 .ی وزه هنر  ،واس م  غاتی: سازمان ت تتهران  .وشناسوبر معن  یدرآمد  (.1379 . )صجوی،  

عنوان  باه  جااماد«ی»ه  یال و  و(. معرف1398)  س.  و،میمقو    .ر  ،قادم یپ  .،س  و،فاارای  یوط ااط اا

مطالعات زبان و ترجمه، . وکاه  اضااطرا  خوایدن در زبان خارج  یکارآمد برا  یاوهیشاا

52(2)،  35-63. 
 .تهران: مرکز یشر دایش اهو.  اسم و صجت مرکب در زبان فارسو (.1382) .ط اط ایو،  

یامه  ویهه.  1984و، هتموت فت ر، اینجوترم، پاریس  شاناسااصاط ت(. م ایو  1398زاده،  . )فیام
 .293-289،  3و  2،  یامه فرهن س ان

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1220
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1220
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 . برگرف ه از  تارییچه(.  1398فرهن س ان زبان و اد  فارسو )
https://terminology.apll.ir/fa/%D8%  

تهران،    .حاتیهمراه با شاارت و توضاا ونیگزاصااوا و ضااوابط واژه(.  1388. )وگزینواژه گروه

 .ای شارات فرهن س ان  ایران:

. تهران،  حاتیهمراه با شاارت و توضاا ونیگزاصااوا و ضااوابط واژه(.  1398. )وگزینواژه گروه

 .ای شارات فرهن س ان  ایران:

عمومو مصاو   فرهن سا ان زبان و اد     یهابررساو واژه(.  1384، م. و شاریف،  . )زادهومنشا

 .43-18  (،4)9 ، مجته زبان و اد.  فارسو

  ی و فناور  ایهیفرهن س ان در  وزه را  وابیمعادا   یندهایفرا  (.1395، م. )فیارزاده  و،  . ومؤمن

 .251-231(، 1)19، اد  و زبان  یشریه  و.ها در ک ب آموزشمعادا   ر یاط  عات و پذ 

 .97  -34،  14؟ یشر دای ،  (. آیا زبان فارسو در خطر است1361) .ا  یججو،
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 دربارة نویسندگان

وی    موردع قۀ  اسا ادیار گروه زبان ای تیساو دایشا اه فرهن یان اسات.  وز ابوالفضدل خدامرادی

 مو است.  معت    و فتسج ممعت ت یتربآموز  زبان،  

وی    موردع ق  ۀدایشاایار گروه زبان ای تیسااو دایشاا اه فرهن یان اساات.  وز  مجتبی مقصددودی

 و دوزبای و است. ممعت ت یتربآموز  زبان،  

 


